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ويپست :

ندارد

بسمه تعالي
( تجدید مىاقصٍ )

رئیس محتزم ادارٌ ريابط عمًمی ساسمان

باسالم

آگُی مىاقصٍ سيصوامٍ کثیش االوتشاس استاوی چاپ وًبت ايل  9;11/8/:2چاپ وًبت ديم 9;11/88/:8
احتشاماًٌ ساصمان جُادکشايسصی استان خًصستان دس وظش داسد اجشای پشيطٌ با مشخصات ریل سا اص طشیق بشگضاسی مىاقصٍ عمًمی
ياگزاس ومایذ .متقاضیان میتًاوىذ بعذ اص ثبت وام دس پایگاٌ ملی اطالع سساوی مىاقصات کشًس ي اخز کذ ثبت وام جُت دسیافت اسىاد بٍ
سایت ديلت الکتشيویک ( ستاد ) مشاجعٍ ومایىذ.
بزآيرد ايلیٍ بٍ ریال

ريش
بزگشاری
مىاقصٍ

شمارٌ
مىاقصٍ

عىًان پزيصٌ

تامیه حفاظت از اماکه اسىاد دفتر
استان ي شهرستاوها ي مراکس خدمات
جهادکشايرزی

:8/888/888/888

عمًمی-
یک
مرحلٍ

11-6

مىاقصٍ گسار :

سازمان جهادکشايرزی خًزستان

دبیرخاوٍ کمیسیًن مىاقصٍ :

شرح
مهلت دریافت اسىاد مىاقصٍ از
تاریخ اوتشار در ريزوامٍ لغایت
مهلت ارسال پاکات پیشىهادبٍ
سایت ستاد لغایت
تحًیل پاکات الف -ب -ج
شرکت در مىاقصٍ بٍ دبیرخاوٍ
کمیسیًن مىاقصات لغایت
جلسٍ گشایش پاکات ي اعالم
برودٌ

گًاَی مًردویاس

مبلغ تضمیه شزکت
در مىاقصٍ بٍ ریال

اصل مدارک السم
بزای اخذ دعًتىامٍ ي
حضًر در مىاقصٍ

دارای مجًز از  9888/888/888اصل اساسىامٍ
+آخریه تغییرات
ادارٌ
 +رتبٍ صالحیت
کاريامًراجتماعی
ي مجًز رسمی از
واحیٍ اوتظامی

اًَاص – اتًبان گلستان (سٍ ساَی گلستان ) ساصمان جُادکشايسصی طبقٍ َمکف – اداسٌ امًس پیماوُا ي قشاسدادَای ساصمان مشاجعٍ ومایىذ .تلفه
تماس  116-88835333-16 :داخلی 633-636
ساعت

فرآیىد ي زماوبىدی برگساری مسایدٌ
تاریخ

تًضیحات
اص سایت ديلت الکتشيویک (ستاد)

18

1900/20/20

18

1900/20/19

اص سایت ديلت الکتشيویک (ستاد)

10

1900/20/11

اًَاص – اتًبان گلستان (سٍ ساَی گلستان ) ساصمان جُادکشايسصی طبقٍ َمکف – اداسٌ امًس پیماوُا ي
قشاسدادَای ساصمان مشاجعٍ ومایىذ .تلفه تماس  116-88835333-16 :داخلی -636

0

00/20/11

ساله جلسات ساصمان جُادکشايسصی

تلفه 6689685 -94 :
كدپستي94676-47867 :
اهواز :بلوار گلستان
ومابر 6689886 -9 :
تلفه گويا و پست صوتي 6689683 -4 :
پيامك 6333699933 :
آدرس  ECEدبيرخاوه Auto-khoz@khouzestan.agri-jahad.ir :
تارومای سازمان www.kaj.maj.ir :
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